
 Termina hoje, no Centro de Formação em Segurança 
Urbana, o ‘Curso Profissional de Defesa Pessoal’, ministrado pelo 
Delegado da Polícia Civil, Dr. Luiz Antônio Pinheiro.

 Dirigido a cerca de trinta instrutores do CFSU, ele 
começou no último dia 06, com conteúdo prático e teórico.

 Segundo a Coordenadora Geral do CFSU, Giovanna 
Lima, o curso tem por objetivo promover a capacitação continuada 
do corpo docente da instituição. “Eles são os grandes responsáveis 
pela nossa qualidade de ensino. Estamos em tratativas para 
promover outros cursos voltados aos instrutores, que atuam como 
multiplicadores de conhecimento na Guarda Civil Metropolitana”.

 Durante cinco tardes, das 14h às 18h, os alunos 
reforçaram seus conhecimentos, por exemplo, sobre a importância 
de respeitar os direitos humanos, a ter um autocontrole maior, 
evitar disparos acidentais, como se preservar durante ocorrências 
policiais e situações adversas do dia a dia, como sair e voltar para 
casa em segurança e como não oferecer riscos a população.

 Voluntário nessa iniciativa, o delegado se mostra como 
um grande incentivador da ação integrada entre os órgãos de 
segurança. “O importante é disseminar o conhecimento e prestar 
um bom serviço a população”, afirmou.

 O convite para ensinar técnicas avançadas de defesa 
pessoal aos instrutores do CFSU partiu da própria coordenadora 
geral da instituição, uma vez que ambos trabalharam no Centro 
Integrado de Comando e Controle (legado da Copa do Mundo de 
2014 para a cidade de São Paulo).

 Atualmente, o Dr. Luiz Antônio Pinheiro é coordenador 
adjunto do CICC, professor de defesa pessoal da ‘Academia de 
Polícia Dr. Coriolano Nogueira Cobra’, membro da ‘Associação 
Internacional dos Chefes de Polícia’ e membro da ‘Associação dos 
Delegados de Polícia do Estado de São Paulo’.
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